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Ajaton & laadukas kotimainen

BOXX tarjoaa laadukkaita ratkaisuja kaikenlaisiin kodin säilytyshaasteisiin. 

Valmistamme nopealla toimitusajalla mittojesi mukaan tehdyt liukuovet, kaapistot ja 

tilanjako-ovet. Mallistossamme on runsaasti ajattomia värejä ja kauniita materiaaleja, 

jotka pysyvät tyylikkäinä vuodesta toiseen. Räätälöidyn BOXX-ratkaisun avulla voit 

hyödyntää kotisi pienetkin tilat sisustuksen tyylikkyydestä tinkimättä.

Erinomaiset raaka-aineet ja tuotteiden pitkäikäisyys ovat meille erityisen tärkeitä 

asioita. Käytämme kotimaassa ja Euroopassa valmistettuja korkealaatuisia 

materiaaleja ja komponentteja. Kotimaisen toimijan kanssa asiat hoituvat ilman 

turhaa päänvaivaa. Pyydä meiltä toimiva suunnitelma sinun säilytystarpeisiin!



4 5Kehys 340 alumiini, ovi mattavalkea laminaatti ja kaapiston runko harmaa melamiini.
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Käyttöalueet perustuvat siihen, kuinka pitkä käyttäjä on. Usein käytettävät vaatteet ja 

tavarat kannattaa sijoittaa käyttäjän pituuden ja liikkuvuuden mukaan vihreille alueille. 

Kun vanhenemme, niin käyttöalueemme muuttuu merkittävästi. Tällöin tulee entistä 

tärkeämmäksi, että suunniteltu kokonaisuus voidaan muuttaa esimerkiksi hyllyjen 

korkeutta vaihtamalla käyttäjälleen toimivaksi. 

Vetolaatikot ja korit takaavat helpon käytettävyyden myös kaapiston syvyyssuunnassa. 

Myös erilaisilla lisätarvikkeilla saa kullekin vaatteelle ja asusteelle järjesteltyä oman paikan. 

178 cm 165 cm

Suunnitteluvinkkejä
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1 Vaatetanko
Metriin vaatetankoa voi 
ripustaa 25 paitaa tai 
puseroa (4 cm / vaate)
Tarvittavan tilan korkeus:
   1,7 m pitkät takit
   1,2 m puserot
   1,2 m paidat

Vaatekori rullakiskolla
Väri: valkea
Korien korkeudet ovat 
14 ja 26 cm, leveydet 
40, 50 ja 60 cm

Ulosvedettävä vaatetanko
Käyttökelpoinen kun kaapin 
syvyys on pieni, alkaen 
kaappisyvyydet 30 cm

METABOX laatikko
Korkeus 15 cm 
Väri: valkea
Leveydet 40, 50, 60 ja 80 cm
Sisältää vaimentimen

Kenkäkaappi
Väri: tummanharmaa 
Mitat: 790x385x120 mm
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Leveää yhtenäistä tilaa4 Canvas-kori harmaa
Koko 38x26x23 cm
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Siivoustarvikevaunu, pieni
Ulosliukuva mekanismi
Väri: tummanharmaa
Mitat: Korkeus 630 mm, 
leveys 175 mm, syvyys 500 mm

LEGRABOX laatikko
Korkeus 9 cm valkea
Korkeus 18 cm valkea
Leveydet 40-120 cm 
Sisältää vaimentimen

TANDEMBOX laatikko
Korkeus 16 cm 
Väri: valkea
Leveydet 40-120 cm 
Sisältää vaimentimen
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11 Siivouskaapin hyllykkö
Väri: tummanharmaa 
Mitat: 790x385x120 mm

Siivoustarvikevaunu, iso
Ulosliukuva mekanismi
Väri: tummanharmaa
Mitat: Korkeus 1320 mm, 
leveys 350 mm, syvyys 500 mm

Suunnitteluvinkkejä



8 9Funky-ovi mattamusta laminaatti, tammi ABS-reuna ja runko valkea.

Funky kehyksetön ovimalli, 4 väriä

Funky on laminaattipintainen ovi ilman alumiinikehystä. 

Liukupyörästö on integroitu siististi oven sisään ja ovet saa ylä- ja alakantoisena. 

Ovissa on vakiona upotetut vetimet ja ABS-nauhoitetut reunat. Alakantoisen 

Funky-oven paksuus on 32 mm. 

Pintavaihtoehdot: mattamusta, mattavalkea, pellava ja betoni 

Reunavaihtoehdot: tammi ja koivu

Kiskovärit: musta, valkea, alumiini ja shampanja
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Canvas-kori 
Lisävarusteilla saat hyllyt tehokäyttöön. 
Harmaan Canvas-korin koko: 38x26x23 cm.

Säilytysideoita

Kehys 340 alumiini, ovet kirkas peili ja runko tummanharmaa.

Säilytysideoita



12 13Kehys 340 alumiini, ovet puhtaanvalkea- ja ruskea kerroslasi. Teipattu koristeteksti. Kehys 300 alumiini, ovi valkea melamiini ja mattamusta laminaatti.

Säilytysideoita



14 15Vetolaatikot ja Divide-lokerikot esim. sukille, vöille ja solmioille. Kaapin runko saarni. Kehys 340 shampanja, ovi pellava laminaatti ja runko harmaa. Laatikot LEGRABOX.

Sävyt & materiaalit oman sisustuksesi mukaan.
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Hyvässä järjestyksessä arki sujuu helpommin.

Kehys 340 alumiini, ovi ja rungot saarni

Elämäniloisiin koteihin



18 19Kehys 500 tilanjako-ovi musta, opaali kerroslasi.

Yläkantavassa tilanjako-ovessa lattia on esteetön.



20 21

SOKKELIPOHJA

BOXX-tuotteiden laatu perustuu kestäviin heloihin 
ja levymateriaaleihin. Kaapistoissa on vakiona 
valmiiksi kasattu sokkelirakenne, joka helpottaa 
asennusta merkittävästi. Sokkeliin sisään 
integroiduilla säätöjaloilla säädetään 
kaapin suoruus. 

SITOVA HYLLYNKANNAKE

Huomaamattomat hyllynkannakkeet sitovat 
kaapin runkoa lisäten kaapin tukevuutta. 
Kaapiston voi myös tilata vain haluamallaan 
määrällä kannakkeiden reikiä, jolloin kaapin 
rungossa ei näy ylimääräisiä reikiä. 

LISÄTARVIKKEET

kestävät metalliset kannakkeet. 
Tangon alle tarvittavan tilan korkeus:
1,7 m / pitkät takit  
1,2 m / puserot
1,2 m / paidat

Tutustu muihin lisätarvikkeisiin 
sivuilla 30-31.

LAADUKKAAT MATERIAALIT

Kaapistojen runkolevyt ovat 18 mm vahvaa
helposti puhdistettavaa melamiinilevyä. 
Levyjen reunat on viimeistelty 2 mm 
ABS-nauhoituksella, joka takaa kestävät ja 
huomaamattomat saumat. 

Taustalevyjen vakiomateriaali on 10 mm 
melamiinilevyä, mutta kaapistot ovat saatavilla 
myös ilman taustalevyä tai 18 mm levyllä.

Kaapin osat
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SÄILYTYSKORI

Väri valkea
Tiheäruutuinen pohja estää 
tavaroiden tippumisen  
Kaksi korkeusvaihtoehtoa: matala 
14 cm ja korkea 26 cm 
Kolme leveyttä: 40, 50 ja 60 cm

METABOX

Laatikon väri valkea
Laatikon korkeus 15 cm
Neljä leveyttä: 40, 50, 60 ja 80 cm
Hidastinmekanismi 

Kaikki vetolaatikkomme ovat itävaltalaisen Blumin valmistamia.

LEGRABOX

Valkea laatikko, etusarjan väri valittavissa
Ohuet reunat optimoivat tilankäytön
Kokonaan ulostuleva 
Blumin integroitu hidastin
Kaksi korkeutta: 9 cm ja 18 cm
Skaalautuva leveys välillä 40-120 cm

TANDEMBOX

Valkea laatikko, etusarjan väri valittavissa
Kokonaan ulostuleva 
Blumin integroitu hidastin
Optimoi tilankäytön 
Laatikon korkeus 16 cm
Skaalautuva leveys välillä 40-120 cm

Vaatekorit ja vetolaatikot
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DIVIDE-lokerikot

Väri valkoinen, materiaali MDF 
Pikkutavarat järjestykseen
Kaksi vaihtoehtoa: 

 KORKEA kahdella lokerolla 
 Mitat: L273 x S323 x K120 mm 
 MATALA viidellä lokerolla 
 Mitat: L273 x S323 x K50 mm 

CANVAS-kori, harmaa
Koko 38 x 26 x 23 cm

DIVIDE-jakajat 
   

Valkolakattu tammi
Pakkauksessa tulee mukana yksi jakaja ja kaksi kiinnikettä
450 mm syvään TANDEMBOX tai LEGRABOX -vetolaatikkoon

 KORKEA pituus 418 mm, paksuus 8 mm 
 MATALA pituus 418 mm ja paksuus 8 mm

SIIVOUSKAAPIN HYLLYKKÖ

3 korihyllyä
Koukut
Paikka imurin letkulle

SIIVOUSTARVIKEVAUNU, ISO

2 korihyllyä
Paikka imurille ja letkulle
Ulosliukuva

SIIVOUSTARVIKEVAUNU, PIENI

2 korihyllyä
Alahylly esim. silitysraudalle
Ulosliukuva

Lisätarvikkeet



26 27Kehys 300 alumiini, harmaa lasi ja musta värepinta, runko tummanharmaa.

Valkea Tummanharmaa

Saarni Tammi Musta värepinta

Runkovärit
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Alumiinikehykset

Valkea 

Yläkantoinen tilanjako-ovi

Tutustu Funky-oveen sivuilla 36-37

      Alumiini Shampanja Musta

Valkea MustaValkea       Alumiini

Valkea       Alumiini Musta

300-kehys
saatavilla hidastin

250-kehys X4-kehys
saatavilla hidastin

500-kehys

340-kehys
saatavilla hidastin Valkea      Alumiini Shampanja Musta
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Kirkas peili      Harmaa peili      Pronssi peili

läpinäkyvä läpikuultava

Kirkas kerroslasi              Valkea kerroslasi       Tummanruskea kerroslasi

Opaali kerroslasi        2-puoleinen kirkas peili

läpikuultava

Ovimateriaalit - kerroslasit

Valkea lasi           Puhdas valkea lasi      Harmaa lasi

Cappuccino lasi                 Musta lasi

Huurre lasi

läpikuultava

Ovimateriaalit - värilasit
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Valkea                         Tummanharmaa

Musta värepinta               Saarni              Tammi

Ovimateriaalit - melamiinit

Pellava                         Mattavalkea               Mattamusta

Valkea ruoko             Valkea apila             Betoni

Ovimateriaalit - laminaatit
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Funky-ovi

Pellava                           Mattavalkea

Funky on tyylikkään pelkistetty kehyksetön liukuovi. 

Ovimateriaali on massiivisen näköistä, mutta helposti 

liikuteltavaa 32 mm vahvuista levyä. Funky-ovien reunat 

viimeistellään kestävällä 2 mm ABS-nauhalla. Pintaan on 

saatavilla 4 tyylikästä värivaihtoehtoa ja 4 erilaista reuna-

nauhaa. Ovet voidaan valmistaa ylä- ja alakantoisena.

Funky-ovivärit:

Ovien ABS-reunanauhojen värit: 

vaneri, tammi, koivu tai betoniMattamusta                       Betoni

Moderni kehyksetön Funky-ovi
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